In 1861, Mary MacKillop went to work in Penola, a small town in South Australia. Here she met a Catholic priest, Father Julian Woods.
Together they opened Australia's first free Catholic school. At that time only the rich could afford schooling.

Penola

Lời ngỏ của Hiệu Trưởng
Kính gửi quý phụ huynh
ISSUE 12
TH
7 AUGUST 2019
Cassowary Drive, Ballajura WA 6066
PO Box 2185, Malaga WA 6944

Telephone

(08) 9241 7500

Website: www.mmccps.wa.edu.au
Canteen
(08) 9249 9190
Monday, Wednesday, & Friday
Uniform Shop:
Tuesday
Thursday

8:00 - 10:30am
2:00 - 4:00pm

Thật là những thành quả tốt đẹp cả trong trường lẫn bên
ngoài trường học. Có hai em lớp 5 của chúng ta là Lizzie
Collier và Leah Jenkin đã đoạt giải thưởng về âm nhạc,
“The Wizard of Oz” trong tháng vừa qua.
Mẹ của Lizzie, Olivia, là người hướng dẫn mọi người bao
gồm cả chúng ta, vì thế chúng ta rất hãnh diện, và trong tờ
Penola này, quý vị sẽ tìm thấy những chi tiết của buổi trình
diễn và giá vé cho những ai muốn tham dự. Chúc mừng
hai em Lizzie và Olivia.
Tuần lễ của Thánh Mary MacKillop
Các học sinh rất thích thú và hân hoan trong tuần lễ này,
vì có nhiều hoạt động để mừng kính Thánh Nữ. Chúng ta
có Thánh Lễ cho toàn trường, cùng với quý phụ huynh,
Ngoài ra chúng ta còn có buổi tiệc trà sau Thánh Lễ và
cùng gặp gỡ giao lưu, để thảo luận về những nghệ thuật
do các em học sinh tự sáng tạo.
Thêm vào đó, có một số lớp sẽ đón chào quý vị đến tham
quan để quý vị hiểu rõ về chương trình và cách sinh hoạt
và học hành của các em
Thày Sáu Mark thụ phong Linh Mục
Thứ Sáu ngày 16 Tháng Tám lúc 7.30pm, Thày Sáu
Mark sẽ thụ phong Linh Mục tại nhà thờ Chánh Tòa
Thánh Mary.
Cha xứ John tổ chức một xe bus sẽ đi từ giáo xứ đến nhà
thờ Chính tòa, tôi hy vọng mọi người sẽ tham dự để ủng
hộ thầy Mark.
Cha Mark sẽ dâng Thánh Lễ mở tay tại giáo xứ vào Thứ
Bảy 17 Tháng Tám lúc 6pm. Nếu quý vị không thể đến
nhà Thờ Chánh Tòa, xin hãy đến tham dự Thánh Lễ do
Cha Mark cử hành
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Alex và Flora coi trẻ trước và sau giờ học
Cha John đã thông báo về một nhân viên mới của nhóm coi trẻ trước và sau
giờ học tên Melissa Tartaglia. Nhân viên này đã được qua khóa huấn luyện về
chăm sóc trẻ.
NSIT khảo sát
Chúng tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ vào trang mạng để hoàn thành bản khảo
sát do bộ giáo dục yêu cầu. Tất cả những dữ liệu do quý vị cung cấp sẽ là những
điều cần thiết cho chúng tôi có kế hoạch cho trường trong tương lai.
Anh chị em học hàng của Thánh Mary MacKillop
Tôi có một câu hỏi cho các em! Các em có biết tên của một cô giáo là nhân viên
của trường chúng ta là họ hàng xa của Thánh Nữ Mary MacKillop? Cô ấy có
tên của người Scottish
Yours sincerely
Laurie Bechelli

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG
Wednesday
Wednesday
Thursday
Thursday

7th August
7th August
8th August
8th August

Thursday
Friday
Friday
Wednesday
Wednesday
Thursday

8th August
9th August
9th August
14th August
14th August
15th August

Friday
Friday

16th August
16th August

Cup Cake Day (Kindy)
Cha mẹ các em Thêm Sức họp lúc 7pm Church
Cup Cake Day (PP-Yr6)
Thánh Lễ Mary MacKillop 8.45am
(Thánh Lễ toàn trường)
Bishop’s RE Test Yr 3
Assembly 8.35am (Yrs 4-6)
Ngày Hội chợ nhỏ
Yr 1 Incursion Scitech
Yr 6 Orange Retreat (Mary MacKillop Centre)
Thánh Lễ Đức Mẹ hồn xác về trời
Thánh Lễ toàn trường 8.45am
Assembly 8.35am (PP-Yr3)
Thày Mark thụ phong Linh Mục lúc 7.30pm
Nhà Thờ Chánh Tòa

NHỮNG CON GẤU TRÚC

Chúc mừng các em đã đoạt giải trước ngày nghỉ
Lillia Parry 2A, Eric Nguyen 3A and Juhann Nguyen 5A.
Thi đua thể thao của trường
QUÝ PHỤ HUYNH CỦA LỚP KINDY
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Cuộc thi đua sẽ sớm hơn thường lệ mọi năm vì thày Power sẽ nghỉ vào cuội
term . Tuy nhiên thày Power cũng thông báo cho các phụ huynh lớp Kindy nếu
như các em muốn thi đua trong ngày Thứ Năm từ 9.30am tới 10.30am. Xin quý
vị dưa các em Kindy tới trường mặc dù ngày Thứ Năm các em không học,
nhưng các em được tham gia cuộc thi.
Nếu thời tiết xấu, chúng tôi sẽ dời lại vào Thứ Sáu 13 Tháng Chín
THÔNG BÁO CỦA CHA JOHN
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
Bắt đầu từ tối thứ Tư 7 Tháng Tám, chúng ta cũng dâng Thánh Lễ mừng Thánh
Mary MacKillop, và cầu chúc mọi người nhiều ơn lành của Chúa
THÊM SỨC
Cha mẹ các em Thêm Sức sẽ tham dự Thánh Lễ và bắt đầu từ 6.30pm ngày 7
Tháng Tám để cầu nguyện cho các em
TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT
Các em học sinh theo thông lệ hằng năm sẽ triển làm những dụng cụ do các
em tự làm tại hội trường giáo xứ. Xin quý vị đến tham quan
THÁNH LỄ ĐỨC MẸ
Vào Thứ Năm 15 Tháng Tám là ngày Kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác về trời .
Thánh lễ sẽ bắt đầu từ tối Thứ Tư 14 tháng Tám lúc 7pm và Thứ Năm lúc
8.45am và chiều 3.45pm
THU PHONG LINH MỤC
Thứ Sáu 16th Tháng Tám, Thày Mark Rucci sẽ thụ phong linh mục. Xin cầu
nguyện và hãy đến tham dự Thánh lễ thụ phong tại nhà thờ Chánh Tòa lúc
7.30pm và thánh Lễ mở tay tại nhà thờ Mary MacKillop vào Thứ bảy lúc 6pm
BALLAJURA HỘI CHỢ
Cộng đồng Ballajura có tổ chức hội chợ tại trường BBC vào Chúa Nhật 25
Tháng Tám từ 10am tới 3.30pm
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Một số nhóm chụp hình (như đội banh, các đội trưởng)
Có thể xem hình và giá cả trên mạng, vì giá tiền sẽ khác với hình chụp của lớp
và cá nhân
1.
để
Order
trên
trang
mạng
có
thể
vào
https://mspphotography.shootproof.com/
2. Nhấn Specials 2019, và nhấn vào chữ: Mary MacKillop CCS Specials 2019
3. Quý vị đánh mật khẩu để xem album hình. Mật khẩu là MMCS19
4. Quý vị dùng tên của các em để xem Please ensure that you use your child’s
name at the checkout
5. Những tấm hình sẽ in ra là 10x8
 Orders trên trang mạng sẽ mở cho tới đêm Thứ Hai 19th Tháng Tám
2019 – với giá sỉ thương lượng
 Giá sỉ thương lượng là $20 một tấm hình và sẽ mang tới trường
 Sau ngày hạn chót $20, các tấm hình vẫn còn trên trang mạng, nhưng giá
sẽ là $35 một tấm và gửi theo địa chỉ
Nếu quý vị có thắc mắc xin liên lạc thợ chụp MSP 9240 8000 hay qua email
ordering.perth@msp.com.au
Nhãn hiệu của Woolworths Earn and Learn:
Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi và mang đến
những nhạn hiệu của Woolworths Earn and Learn. Chúng tôi đã thu được
52 560 stickers. AMAZING!
Chúng tôi sẽ dung những nhãn hiệu này để đổi lấy những dụng cụ học hành
cho trường
Maureen Hunt

Webinar: Creating 21st century rites of passage
28 August 2019 8:00pm AEST
Join Dr Arne Rubinstein as he discusses the importance of rites of passage in the 21st century.
In this webinar you’ll develop clear guidelines and learn impactful strategies to support you to
build strong healthy relationships with your children, bolster their independence and support
them in their use of technology in these rapidly changing times.
No Cost Our school has a membership with Parenting Ideas, one of Australia's most trusted
sources of parenting education and support. Great news - through this membership, you can
attend this webinar for parents at no cost!
When Wednesday 28 August 2019 8:00pm AEST
How you can register
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1. Click this link:
2. https://www.parentingideas.com.au/parent-resources/parent-webinars/webinarcreating-21st-century-rites-of-passage
3. Click ‘Add to cart’
4. Click ‘View cart’
5. Enter the voucher code RITES and click ‘Apply Coupon’. Your discount of $37 will be
applied to the order. This voucher is valid until 28 September 2019.
6. Click ‘Proceed to checkout’
7. Fill in your account details. These are the details you will use to login to your account
and access your parenting material
8. Click ‘Place Order’

SAVE THE DATE: Parent Cyber Safety Session
Monday 9th September, 6:00pm-7.00pm
Mary MacKillop Catholic Community Primary School
FREE

TIN TỨC CANTEEN
Thực đơn của Semester 1 CANTEEN năm 2019 có sẵn trên
trang mạng của trường, nếu quý vị cần bản copy xin đến văn
phòng để lấy
Canteen mở cửa vào Thứ Hai Thứ Tư và Thứ Sáu. Trường
Mary MacKillop có trang mạng để đăng ký vì giúp cho quý
vị luôn tiện lợi và dễ dàng.
Quý vị vào trang mạng www.ouronlinecanteen.com.au để biết thêm nhiều
chi tiết hơn
Quý vị có thể mua những túi đựng cho bữa trưa hay giải lao tại canteen, 20 túi
giá $1.
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Xin quý vị hãy ghi rõ tên của học sinh, tên lớp và phân biệt túi cho bữa trưa hay
giảo lao
XIN QUÝ VỊ ĐỪNG DÙNG BĂNG KEO ĐỂ DÁN HAY DÙNG GHIM ĐỂ BẤM
VÀO CÁC TÚI DỰNG THỨC ĂN
Tất cả những thức ăn đăng ký sẽ để vào hộp của lớp học khi bắt đầu vào lớp,
sau đó mang đến canteen. Nếu học sinh tới trễ, xin mang thẳng đến canteen
Nếu học sinh nào muốn mua nước uống hay Icecream không cần đăng ký nếu
như có đem tiền theo, và mua tại canteen
Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Canteen
Regards,
Sylvia Campbell
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC
THỨ BA
Buổi sáng 8.00am-10.30am
Thứ Năm
Buổi chiều 2pm-4pm
EFTPOS AVAILABLE
Julie
Giám đốc cửa hàng đồng phục
CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ
Nếu quý vị muốn mua những đồng phục cũ, xin liên lạc với Anita bà
Wendy Jacques 0412 866 588.
Mở cửa mỗi Thứ Ba từ 8.35am – 9am.
Chúng tôi nhận những ủng hộ từ đồng phục cũ. Và tất cả những đồng
phục bán được sẽ chuyển tới trường
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ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KINDERGARTEN NĂM 2020
Quý vị có con em sinh vào khoảng từ 1st Tháng Bảy 2015 –
30th Tháng Sáu 2016, đó là độ tuổi vào lớp Kindergarten năm
2020. Các đơn có tại văn phòng trường hay trên trang mạng
www.mmccps.wa.edu.au
Xin mang đến văn phòng nộp đơn càng sớm càng tốt
.
Những gia đình có con em học trường này mà nay có em
nhỏ muốn vào lớp Kindy xin đăng ký ngay càng sớm càng tốt

The Wizard Of Oz.
Trình diễn tại Regal Theatre in Subiaco.
Thứ Bảy 17th Tháng Tám 2pm và 7.30pm
Chúa Nhật 18th Tháng Tám 11am
Thứ Bảy 24th Tháng Tám 2pm và 7.30pm
Chúa Nhật 25th 11am
Thứ Bảy 30th 2pm và 7.30pm
Chúa Nhật 1st 11am.
Những ai thuộc Trường Mary MacKillop khi mua vé sẽ được giảm giá hãy vào
trang mạng - www.wizardofozperth.com.au, nếu là khán giả bình thường mua
vé xin vào trang mạng www.ticketek.com.au

TIN TỨC THƯ VIỆN
Tuần lễ sách báo sẽ diễn hành vào Thứ Sáu 23 Tháng Tám Chủ đề là
‘Reading is my Secret Power’. Không cần phải mua những quần áo, hãy dùng
những thứ sẵn có vì chủ yếu là ngày vui nhộn nhịp.
Thư viện có trình bày những cuốn sách dưới đây
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NHỮNG ĐỒ PHẾ LIỆU
Có thể làm lại tại Mary Mac
Chúng tôi có một số chương trình làm lại trại trường và chúng tôi xin quý vị cùng
chúng tôi hãy làm lại một số phế liệu để giảm bớt những phế liệu dư thừa cho
đất nước
Một số chương trình cho phế liệu như sau:
1. Cục pin – cùng đồng hành với hãng tại Malaga
2. Các điện thoại cũ – đồng hành với hãng Mobile Muster
3. Các sản phẩm về răng (các hộp kem đánh răng đã dùng hết, bàn chải,
hộp chỉ răng và những thứ thuộc về răng)
4. Soft plastics – part of Redcycle
5. Aluminium cans – through Auscon (so far we have raised $12.60 for our
Cash for Cans)
6. Plastic bread tags – through Terracycle
Chúng tôi có nuôi một số trùng và có thùng compost để đựng những đồ ăn dư
như trái cây và rau. Ngay cả canteen cũng có những thức ăn thưa cho những
con trùng (giun)
‘Worm Wizz’ có bán tại hội thảo của trường
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Chúng tôi có thu thập được một số những con giun ‘Worm Wizz’ rất tốt cho
vườn. Xin hãy xem những chai đựng tại buổi hội thảo của trường. Quý vị có
thể ủng hộ chúng tôi bằng những đồng tiển lẻ và quý vị sẽ có những con giun
làm tốt đất và vườn của quý vị sẽ xanh tươi

Các Nắp hộp Plastic
Chúng tôi đang có kế hoạch thu nhặt những nắp của hộp sữa, để làm một số
dụng cụ trong trường. Canteen của trường sẽ thu những bình plastic, hy vọng
quý vị tham gia giúp đỡ
Redcycling
Chúng tôi mong quý vị hãy làm thiện nguyện để giúp chúng tôi thu nhặt những
chai plastic của Woolworth hay Coles. Cả hai đều thu nhặt điểm cho Redcycle.
Muốn tìm hiểu them xin vào trang mạng https://www.redcycle.net.au/school
Xin hãy đến gặp cô Sue Curtis lớp 4A để làm thiện nguyện
Thank you for all of your support
Waste Wise Team
Nhóm MỚI ALEX & FLORA (TRÔNG COI TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC
Nhóm Alex và Flora có người mới trông coi là Melissa Tartaglia, Cô là người
huấn luyện của trẻ và rất dễ mến. Melissa điện thoại là 0447 019567 hay email
office.marymackillop@bigpond.com

HỘI THÂN HỮU
Chúng tôi vẫn tiếp tục gây quỹ 5 xu Và bắt đầu đếm vào tuần 4
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Vào Thứ Sáu 31st Tháng Tám, Chúng tôi sẽ tổ chức bữa sáng cho ngày Father’s
Day và gian hàng. Xin các người cha hãy đến và chung vui với những học sinh.
Bắt đầu từ 7am và kết thúc lúc 8.30am.
Trong ngày này, các gian hàng sẽ tổ chức cho học sinh mua những đồ nhỏ cho
cha của họ. Hy vọng những người làm cha nghỉ ngơi buổi sáng để tham dự
Năm nay trường Mary Mackillop kỷ niệm 30th năm thành lập, chúng tôi sẽ đặt
nhựng cục gạch để lát trên con đường giữa nhà thờ và nhà trường. Quý vị ân
nhân hay gia đình có thể ủng hộ giá một viên gạch là từ $25 tới $35. Chúng tôi
sẽ gửi đơn về gia đình.
Chúng tôi cũng bắt đầu kế hoạch cho đêm QUIZ năm 2019, và sẽ tổ chức vào
Thứ Bảy 26 Tháng Mười
Hội thân Hữu sẽ họp vào 19th Tháng Tám lúc 7:30pm tại phòng giáo viên hy
vọng quý vị tham dự vì có nhiều kế hoạch sẽ bàn thảo
Taryn Prior
P&F President

TIN TỨC CỘNG ĐỒNG
Perth Catholic Archdiocese 2019
Child Protection Week Competition
Be in the draw to win a $500 gift voucher and
other great prizes!
Age Groups
Kindy - Year 3
Years 4 – 6
Secondary School Age
Entries to the Parish (in the box at the back of
the church) or Safeguarding Office by
Wednesday 21st August 2019.
Prizes will be awarded by Archbishop Timothy Costelloe SDB at the Child Protection Week
Breakfast
Thursday 5th September 2019.
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Ordination Express
Book your Return trip to Deacon Mark’s
Ordination on
Friday night August 16th
Departing from MacKillop Church
Front Door at 6.15pm
Booking Essential Ring 0434 811 883

Closing on the Sunday 11th August

VACSWIM 2019
You can now enrol your children in VacSwim swimming lessons for the October school holidays.
With swimming pools and beaches a big part of the Western Australian Lifestyle, it is important your
children are safe in the water.
Programs are available for children from five to seventeen years and cater to all skill levels – from
beginners to those doing their Bronze Medallion.
Lessons are being offered at pool venues across the state.
Enrol you childen in VacSwim now at education.wa.edu.au/swimming.

